LISTA DE MATERIAL
INDIVIDUAL - 2017
5º ANO (10 ANOS)
01 Mini dicionário de Língua Portuguesa atualizado com as novas regras ortográficas
01 Mini dicionário de Língua Inglesa (sugestão: OXFORD ESCOLAR 2E REVISED)
01 avental para pintura
01 Jogo de canetinha hidrocor
04 Cadernos brochurões grandes de 50 folhas cada (capa dura sem estampa na capa e/ou folhas, sendo,
01 com a capa na cor azul , 01 com a capa na cor vermelho , 01 na cor amarela e 01 na cor verde)
01 caderno de desenho espiral grande com margem e 50 folhas ( Não comprar com o papel de seda )
01 Régua milimetrada de 30 cm ( Não comprar régua flexível de silicone )
01 Estojo completo (02 lápis grafite, 01 cx de lápis de cor fino, 01 borracha, 01 cola bastão,
01 apontador com reserva, 01 caneta esferográfica nas cores :azul, vermelha e preta. Será solicitado a
reposição do material quando acabar
01 Pasta polionda amarela de 2 cm
01 pasta catálogo ( preta ) com 50 plásticos
05 plásticos para sulfite – 4 furos
02 revistinhas em quadrinhos ( personagens – Disney )
02 revistinhas - passatempos educativos :Coquetel Infantil
01 Tesoura sem ponta , 01 Transferidor (180º)
01 Squeeze (garrafinha para água)

LIVROS PARADIDÁTICOS

2º Bimestre

1º Bimestre
LIVRO
AUTOR
EDITORA

A esperança é uma menina
que vende frutas
Amrita Das
Companhia das letras

EDITORA

Pollyanna ( Infantil)
Eleonor H. Porter
(tradução de Monteiro Lobato)
Companhia Editora Nacional

4º Bimestre

3º Bimestre
LIVRO
AUTOR
COLEÇÃO
EDITORA

LIVRO
AUTOR

A ilha perdida
Maria José Dupre
Vagalume
Editora Ática (3625-8098)

COLÉGIO

LIVRO
AUTOR
EDITORA

LACORDAIRE

A bolsa amarela
Lygia Bojunga
Companhia das Letras

Observações:
1) Os livros que são de domínio público podem ser adquiridos de qualquer editora
ou lidos online. Porém, é imprescindível que o aluno traga uma versão impressa
para acompanhamento das atividades de análise em sala de aula.
2) Todas as leituras indicadas serão avaliadas por meio de provas ou trabalhos;
para tanto, é indispensável a realização da leitura integral da obra. Resumos,
resenhas e outros serão insuficientes para o domínio completo do conteúdo.
3) Durante o ano letivo, outras obras podem ser solicitadas pelo professor.
No início do ano o Colégio realizará a “Feira do Livro Paradidático”, onde os pais
poderão adquirir os livros solicitados para o ano de 2017 e/ou vender os que já foram
utilizados no ano anterior, por preços bem melhores. Lembramos que os livros deverão
estar em boas condições de uso.
Data: 27/01 (sexta-feira)
Horário: Das 17h às 18h30
Local: Colégio Lacordaire

Importante:
* De acordo com a necessidade, poderão ser pedidos outros materiais (Ex. sucatas).
* Todo material do aluno (cadernos, livros e agenda) e também os uniformes deverão
ser identificados.
* Sugerimos que os materiais em boas condições de uso, sejam reaproveitados de um
ano para outro (exemplos: tesoura, régua e até cadernos...)
A direção

